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Inhoud mededeling 

Op grond van artikel 1.61 van de Wet kinderopvang (Wko) is het college verantwoordelijk 

voor de naleving van de Wko. Het college is verantwoordelijk voor het actueel houden van 

het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierin staan alle actuele 

kinderopvangvoorzieningen opgenomen. Daarnaast is het college bevoegd om te 

handhaven bij tekortkomingen. Op grond van artikel 12 van de Regeling Wet 

Kinderopvang is het college verplicht jaarlijks vóór 1 juli een jaarverslag aan de minister 

te overleggen met gegevens over de uitvoering van de aan het college bij of krachtens de 

wet opgedragen taken over het voorafgaande kalenderjaar. Door de coronacrisis hebben 

alle gemeenten uitstel tot 1 oktober 2020 gekregen voor het aanleveren van deze 

verantwoording.  

 

In het verslagjaar 2019 was het LRK juist, volledig en actueel. De Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst (GGD) is door het college aangewezen als toezichthouder. Alle 

wettelijke verplichte inspecties zijn uitgevoerd. Op het handhavingsadvies van de GGD is 

een handhavingsactie uitgezet door middel van een schriftelijke waarschuwing. De 

betreffende kinderopvangvoorziening heeft maatregelen getroffen om de tekortkoming op 

te lossen. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke minimumeisen voor de 

uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang in het jaar 2019.  

 

De gemeenteraad ziet toe op de uitvoering van wettelijke taken. In de 

Jaarverantwoording Kinderopvang 2019, gemeente Hillegom leest u hoe deze taak door 

het college is uitgevoerd.  
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Jaarverantwoording Kinderopvang 2019, gemeente Hillegom 

De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: kinderdagverblijven (KDV), 
buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor 
gastouderopvang (VGO). Gemeenten zijn volgens de Wet kinderopvang verantwoordelijk 
voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. 
Als een voorziening de wet overtreedt kan gehandhaafd worden conform de vastgestelde 
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Hillegom 2019. Het college van B&W legt 
over de uitvoering van haar taken jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de 
Inspectie van het Onderwijs (hierna: Onderwijsinspectie). 

 
De Onderwijsinspectie is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
aangewezen om interbestuurlijk toezicht uit te oefenen op de manier waarop gemeenten 
invulling geven aan hun wettelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving in de 
kinderopvang. De verantwoording van gemeenten richting de Onderwijsinspectie vindt 
plaats via de jaarverantwoording. Deze betreft het verslag van het voorgaande jaar. 

 
Vier criteria verantwoording 
De vier criteria die in de jaarverantwoording aan de orde komen, zijn gebaseerd op 
de wettelijke taken van gemeenten, namelijk: 

1. Het uitvoeren van de registertaak van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
2. Het tijdig afhandelen van aanvragen voor toestemming tot exploitatie en   
          registratie van nieuwe voorzieningen. 
3. Het laten uitvoeren van de verplichte onderzoeken door de toezichthouder. 
4. Handhaven of actie ondernemen om geconstateerde tekortkomingen op te lossen. 

 

Alle aanvragen en wijzigingen voor kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Hillegom 
worden verwerkt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hierin zijn ook alle 
inspectierapporten en handhavingsacties opgenomen. De Onderwijsinspectie genereert de 
gegevens uit het LRK van Hillegom over de verslagperiode en neemt deze op in de in te vullen 
vragenlijst. Deze gegevens staan klaar in het Internet Schooldossier (ISD). Vervolgens wordt 

de juistheid van deze gegevens gecontroleerd. Het Internet Schooldossier biedt de 
mogelijkheid om indien nodig een toelichting bij afwijkingen bij de vragen te schrijven. Alle 

gegevens zijn juist, en behoeven voor 2019 geen toelichting. Na vaststelling van deze 
verantwoording wordt de jaarverantwoording via het Internet Schooldossier ingediend bij de 
Onderwijsinspectie. Dit moet jaarlijks vóór 1 juli. Door de coronacrisis hebben alle gemeenten 
uitstel tot 1 oktober 2020 gekregen voor het aanleveren van deze verantwoording. 

 

Voorzieningen voor kinderopvang in Hillegom 
         De gemeente Hillegom heeft aan het einde van het verslagjaar (31-12-2019) de volgende   
           aantallen geregistreerde voorzieningen voor kinderopvang: 

VGO  19 
BSO  11 
KDV      7 

GOB      1 
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1. Criterium registervoering 
 

      Toelichting wettelijke taak: 
 

        Het LRK moet juist en volledig zijn ingevuld en actueel zijn. Bij onvolkomenheden kan worden gedacht aan:  

 Wijzigingsverzoeken die niet (op tijd) zijn verwerkt; 
 Onjuiste aanduiding van het aanbod van gesubsidieerde voorschoolse educatie; 
 Het ontbreken (van de publicatie) van onherroepelijk geworden handhavingsbesluiten (aanwijzing, boete, 

last onder dwangsom, last onder bestuursdwang en exploitatieverbod); 
 Onjuiste informatie door invoerfouten.  

NB: Wijzigingen die de houder niet heeft doorgegeven vallen buiten dit criterium. 
NB: het gaat bij dit criterium uitdrukkelijk niet om de invoer in GIR-Handhaven en GIR-Inspecteren. 

      Verantwoordingsinformatie registervoering 

1a. Was het LRK gedurende het verslagjaar 2019 juist, volledig en actueel? 

      Ja 

           Nee, niet helemaal 

 

       1b. Geen toelichting.  
 

 
2. Criterium tijdig afgehandelde aanvragen KDV, BSO, GOB, VGO 

 

Toelichting wettelijke taak: 

Dit criterium betreft het tijdig afhandelen van alle aanvragen voor toestemming tot exploitatie en registratie 
van nieuwe voorzieningen die door de gemeente zijn ontvangen in de periode van 1 oktober 2018 tot 1 
oktober 2019. Voor deze termijn is gekozen omdat aanvragen die aan het einde van deze periode 
binnenkomen dan nog voor 31 december 2019 kunnen worden afgehandeld. 

Voor het tijdig afhandelen wordt een termijn gehanteerd van tien weken, eventueel vermeerderd met de (in 
het LRK vastgelegde) opschorting. Binnen deze termijn moet de voorziening in het LRK de vervolgstatus 
‘geregistreerd’, ‘afgewezen’ of ‘ingetrokken’ hebben gekregen. 
NB: Ingetrokken aanvragen vallen buiten dit criterium. 
 

Verantwoordingsinformatie tijdig afgehandelde aanvragen 

2a. De gemeente heeft in de periode 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 10 aanvragen voor toestemming 
tot exploitatie en registratie ontvangen, waarvan er 10 tijdig afgehandeld zijn. Dit betekent dat 100% van 
de aanvragen tijdig afgehandeld is. 

 
2b. Geen toelichting. 
 

3. Criterium uitvoering inspecties 
 

Toelichting wettelijke taak: 

Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De GGD 
voert inspecties uit en rapporteert hierover aan de gemeente. Hierbij geldt het volgende: 

 
Ieder geregistreerd kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureau (GOB) 
moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Bij iedere nieuwe voorziening dient binnen 3 maanden na inschrijving 
in het LRK een onderzoek na registratie plaats te vinden. 
Elke nieuwe voorziening voor gastouderopvang (VGO) dient voor registratie geïnspecteerd te worden. 
Tenminste 5% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang moet jaarlijks worden 
geïnspecteerd (de zogenaamde steekproef). 
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Verantwoordingsinformatie inspecties geregistreerde en nieuwe KDV, BSO en GOB 

Ieder geregistreerd kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau moet jaarlijks worden 
geïnspecteerd. Bij iedere nieuwe voorziening dient binnen 3 maanden na inschrijving in het LRK een 
onderzoek na registratie plaats te vinden. 

 
3a. De GGD heeft in het verslagjaar 2019 19 van de 19 locaties geïnspecteerd. Dat betekent dat 100% 
van de locaties is geïnspecteerd. 

 
3b. Geen toelichting.  

 

 

Verantwoordingsinformatie inspecties nieuwe voorzieningen voor gastouderopvang 

 
Elke nieuwe voorziening voor gastouderopvang (VGO) dient voor toestemming tot exploitatie en 
registratie geïnspecteerd te worden. 

 
3c. De gemeente heeft in het verslagjaar 2019 6 van de 6 nieuwe voorzieningen voor 
gastouderopvang geïnspecteerd. Dat betekent dat 100% van de nieuwe voorzieningen voor 
gastouderopvang is geïnspecteerd. 

 
3d. Geen toelichting. 

 

 

Verantwoordingsinformatie inspecties geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang 

 
Tenminste 5% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang (VGO) moet jaarlijks 
worden geïnspecteerd. 

 
3e. Op 1 januari 2019 stonden 18 voorzieningen voor gastouderopvang geregistreerd. Hiervan zijn er 3 in 
de loop van het jaar uitgeschreven en niet geïnspecteerd. Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang 
dat de basis vormt voor het percentage geïnspecteerde voorzieningen is daarom 15. 

 
De gemeente heeft in het verslagjaar 2019 2 voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd. Dat    
betekent dat de steekproef van geïnspecteerde voorzieningen 13,3% bedraagt. 

 
3f. Geen toelichting. 

 

4. Criterium Handhaving / oplossen van tekortkomingen 

Toelichting wettelijke taak: 

Als er sprake is van tekortkomingen moeten gemeenten actie ondernemen om deze op te lossen. 

In sommige omstandigheden kan het college van B&W afzien van handhaving. Voorbeelden hiervan zijn: 
zicht op legalisatie, strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, het niet meer in exploitatie zijn van de 
betreffende locatie, et cetera. We noemen dit beredeneerd niet handhaven. 

 
Informatie over het gebruik van GIR-Handhaven (applicatie in LRK) door de gemeente 

4a. Maakte uw gemeente gedurende het gehele jaar 2019 gebruik van GIR-Handhaven?  

    Ja  

    Nee 

    4b. Alleen van toepassing wanneer niet het gehele jaar van GIR gebruik wordt gemaakt.   

Verantwoordingsinformatie inzet van herstelaanbod 

 
Wanneer er tijdens een onderzoek tekortkomingen zijn geconstateerd, kan de GGD-inspecteur de houder 
in bepaalde gevallen een 'herstelaanbod' doen. De houder krijgt dan de gelegenheid om de 
tekortkomingen voor afronding van het inspectierapport te herstellen. Dit herstelaanbod is een eerste 
actie om de tekortkomingen op te lossen. 

 In het verslagjaar is door de GGD geen herstelaanbod aangeboden.  
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Tabel 1: Inzet en resultaat van herstelaanbod op het totale aantal tekortkomingen in alle 
inspectierapporten, dus met en zonder handhavingsadvies 

 Hillegom 2019 

 Aantal Percentage 

Beoordeelde voorwaarden zonder tekortkoming 365 99.7% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkoming, geen herstelaanbod 1 0.3% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkoming, wel herstelaanbod 0 0% 

Tekortkoming hersteld 0 0% 

Tekortkoming niet hersteld 0 0% 

Herstel onbekend (geen registratie) 0 0% 

 
Totaal 

 
365 

 
    100% 

 
4c. In het verslagjaar is door de toezichthouder geen herstelaanbod aangeboden. Het Internet     
      Schooldossier behoeft geen toelichting.  

 

Verantwoordingsinformatie ingezette handhavingsacties bij rapporten met advies 'handhaven' 

 
Wanneer het inspectierapport definitief is geworden, wordt het ter beschikking gesteld aan de 
gemeente. De gemeente moet vervolgens alle rapporten waarin de GGD het advies 'handhaven' 
geeft, oppakken. 

 
4d. De gemeente heeft 1 handhavingstraject ingezet naar aanleiding van 1 inspectierapport met   

                handhavingsadvies. Dat betekent dat 100% van de rapporten met een handhavingsadvies door de      
               gemeente is opgepakt. 
 

Geconstateerde tekortkomingen: 
   Bij 1 KDV was het Pedagogisch klimaat, Item voorschoolse educatie op de inspectiedatum niet op orde.     

   Per 1 januari 2019 zijn de eisen met betrekking tot VE aangescherpt. Nieuwe medewerkers moeten binnen  
   drie maanden na aanvang van de werkzaamheden zijn gestart met een VE opleiding. Bij 1 medewerker was  
   dit niet het geval. Dit KDV ontving van ons een waarschuwing.  Deze medewerker is in maart 2019 gestart  
   met de opleiding. Om dit in de toekomst te voorkomen gaat dit KDV op meerdere momenten in het jaar een     
   scholing aanbieden zodat nieuwe medewerkers binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden zijn  
   gestart met de opleiding.  
    

4e. Geen toelichting. 
 

Verantwoordingsinformatie ingezette handhavingsacties bij tekortkomingen 

Onderstaande tabel geeft weer in welke mate de gemeente handhavingsacties heeft ingezet. 

Tabel 2: Ingezette handhavingsacties op het totale aantal tekortkomingen in alle 
inspectierapporten met een handhavingsadvies (NB: dit is inclusief de tekortkomingen die zijn 
hersteld na herstelaanbod): 

 Hillegom 2019 

 Aantal Percentage 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarop een handhavingsactie 
is ingezet 

1 100% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarop beredeneerd niet is 
gehandhaafd omdat de tekortkoming is opgelost na herstelaanbod 

0 0% 

 
Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarop beredeneerd niet 
gehandhaafd is vanwege andere redenen 0 0% 

Beoordeelde voorwaarden met tekortkomingen waarvoor geen 
handhavingsactie is vastgelegd. 0 0% 

 
Totaal 1 100% 

 

  
4f. Op de tekortkoming (1) uit het inspectierapport met een handhavingsadvies heeft de 
gemeente een handhavingsactie ingezet, 0 keer beredeneerd niet gehandhaafd na herstelaanbod, 0 keer 
niet gehandhaafd vanwege andere redenen, en 0 keer geen handhavingsactie vastgelegd.  
Het betreffende KDV heeft een waarschuwing ontvangen op de tekortkoming. Het KDV heeft maatregelen 
getroffen om de tekortkoming op te lossen. 

     4g. Geen toelichting.  
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5. Conclusie 

In het verslagjaar was het LRK juist, volledig en actueel. Alle wettelijk verplichte inspecties zijn 
uitgevoerd. Op het handhavingsadvies van de GGD is een handhavingsactie uitgezet door middel 
van een schriftelijke waarschuwing. Het KDV heeft maatregelen getroffen om de tekortkoming op 

te lossen. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke minimumeisen voor de uitvoering, 
toezicht op en handhaving van kinderopvang in het jaar 2019.  

 

6. Benchmarkgegevens 
 

In onderstaande tabellen een vergelijking van de gemeente Hillegom met die van gemeenten in 
dezelfde grootteklasse en gegevens op landelijk niveau.  

 
Tijdig afgehandelde aanvragen             2019 

Hillegom             100% 

Gemeenten < 25.000 inwoners              96.6% 

Landelijk              97.4% 

  

 

 
Inspecties KDV, BSO, GOB       2019 

Hillegom        100% 

           98.6% 

Landelijk         98.6% 

 
 

Inspecties nieuwe VGO       2019 

Hillegom         100% 

Gemeenten < 25.000 inwoners          99.9% 

Landelijk          99.9% 

 
 

Inspecties geregistreerde VGO        2019 

Hillegom*        13.3% 

Gemeenten < 25.000 inwoners       18% 

Landelijk         18.7% 

 
*Voor het jaar 2020 is de storting vanuit het gemeentefonds voor toezicht en handhaving Kinderopvang verhoogd met € 1,4 miljoen  

  voor de versterking van  toezicht in gastouderopvang. We verwachten in 2020 tenminste 20 % geregistreerde gastouders te laten 

  inspecteren door de GGD. 
 

Herstelaanbod 
2019 

Percentage beoordeelde 
voorwaarden met 
tekortkomingen waarop 
herstelaanbod is aangeboden 

Percentage beoordeelde voorwaarden 
met 
tekortkomingen dat is opgelost na 
herstelaanbod 

Hillegom 0%  0% 

Gemeenten < 
25.000 inwoners 

                1.2 %     1.1% 

Landelijk                 1.1 %  1% 

Ingezette handhavingstrajecten 2019 

Hillegom 100% 

Gemeenten < 25.000 inwoners 91.9% 

Landelijk 93.4% 

 

 
Handhavingsacties 
2019 

Tekortkomingen 
met 
handhavingsadvies 
waarop een 
handhavingsactie is 
ingezet 

Tekortkomingen 
met 
handhavingsadvies 
waarop niet is 
gehandhaafd 
vanwege opgelost 
na herstelaanbod 

Tekortkomingen 
met 
handhavingsadvies 
waarop niet 
gehandhaafd is 
vanwege andere 
redenen 

Tekortkomingen 
met 
handhavingsadvies 
waarvoor geen 
handhavingsactie is 
vastgelegd 

Hillegom 100% 0% 0% 0% 

Gemeenten < 
25.000 inwoners 

73.7% 3.5% 19.3% 8.2% 

Landelijk 77.6% 3.9% 16.3% 6.1% 


